Obec Petrovice
Informace starosty obce
Kulturní, společenské a sportovní akce
Život v letošních jarních měsících je ovlivněn krizovými opatřeními, které přijímá Vláda České
republiky a zavádí je příslušné orgány státní správy a samosprávy a další dotčené orgány a právnické
osoby k ochraně zdraví a života osob v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný
jako SARS CoV-2) na celém území České republiky a tudíž i na území naší obce.
Mezi základní omezení patří zákaz pořádání společenských, kulturních, sportovních a duchovních
akcí.
Prožili jsme proto tak trochu jiné velikonoční svátky, pouze v kruhu rodinném, neuskutečnila se
každoroční tradiční akce „Čistá Vysočina“ v plánovaném jarním termínu.
Snad poprvé v dlouhé historii se neuskuteční tradiční společné „Pálení čarodějnic“.
Přestože jsou v současné době stávající mimořádná opatření postupně uvolňována, je další vývoj
omezení podmíněn příznivou epidemiologickou situací.
Víme, že u některých akcí bude i nadále platit zákaz jejich konání, u jiných akcí je a bude stanoven
počet osob, které se jich budou moci zúčastnit, aby se minimalizoval případný počet osob, které by
se mohli nemocí COVID-19 nakazit.
Z uvedeného důvodu Vás, občany naší obce, informuji, že se neuskuteční již tradiční mše,
pořádaná před kaplí v obci vždy v květnu od roku 2010 u příležitosti svátku svatého
Gotharda, který je na základě historických pramenů považován za patrona obce, neboť jeho
postava je vyobrazena na staré petrovické obecní pečeti.
Neuskuteční se ani vzpomínkové setkání u památníku padlých ve 2. světové válce.
Tato akce měla být o to významnější, že oslavíme 75 let od jejího ukončení a také výročí 100 let
naší vlajky.
Připomenutí si tragických události v obci ze 7. května 1945 proběhne pouze za účasti představitelů
obce, kteří položí květiny k památníku a zapálí svíčky bez účasti veřejnosti.
Neuskuteční se akce k zahájení prázdnin spojená s pasováním předškoláků na školáky.
V letošních jarních a letních měsících neožije sportovním duchem ani sportovní areál.
Všechny naplánované akce hasičského sdružení v tomto období jsou zrušeny.
Přestože tedy v jarních a letních měsících naše obec neožije žádnou sportovní ani společenskou akcí,
věřím, že všichni prožijeme příjemné jarní a letní měsíce, a to především ve zdraví a v kruhu své
rodiny.
O akcích, jejichž konání je plánováno od září, bude rozhodnuto později v závislosti na
epidemiologické situaci a podmínkách pro jejich konání.
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